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Tobogán
Aquaparky sú úžasné miesta na od-

dych a relax.Teplá voda, bublinková, vy-
vierajúca zospodu, padajúca zvrchu, ro-
biaca vlnky, proste čosi úžasné. Miesto
pre plavcov, detský bazénik, vírivky
i tobogány, toto všetko je v ponuke aqu-
aparku. Stačí si vybrať a nájsť to pravé,
či telo uvoľní a myseľ poteší. Princíp
výberu je jednoduchý. Keď mám rád
teplú vodu, nepôjdem predsa do bazé-
nu so studenou vodou. Ak som rád
v studenej, nepôjdem do vírivky. Ak ne-
rád plávam, ísť do plaveckého bazéna
by ma určite nepotešilo, a keď ma zner-
vózňujú deti, nedám si uterák blízko
k bazéniku s deťmi.

 To isté platí aj pri výbere tobogánu.
Každý je iný a ty musíš vedieť, ktorý ťa
kam a ako rýchlo nasmeruje, a ako
a kde dopadneš. Ty sám si vyberáš.
Musíš si však uvedomiť, že z pol cesty
sa nevrátiš, keď sa ti jazda nebude pá-
čiť. Do akého tobogánu nastúpiš, do
takej vody sa zošmykneš. Sám si vybe-
ráš a sám v ňom sedíš. Ak nechceš
spadnúť do vody, ktorá je pod tobogá-

nom, tak doňho vôbec nelez, veď hore
tobogánom sa ísť nedá!

Život každého z nás je, ako pobyt
v aquaparku. Vyberáme si, kde sa ch-
ceme „kúpať“ s kým a či vôbec s nie-
kým. To všetko je v poriadku. Hlavné je,
aby telu a duši bolo fajn, a aby bol
človek šťastný.

Tak, ako „bazén“ si vyberáme sami,
tak aj „tobogán“ - cestu, smer nášho
života. Do akého „tobogánu“ sadneme,
do takej vody spadneme. Na akú cestu
sa vydáš, do takého cieľa dôjdeš.
• Keď si zadaný, alebo keď má už žena

svojho muža, nebude predsa sadať do
tobogánu „FLIRT“ veď nechce spad-
núť do vody „NEVERA“.

• Nebude sadať do tobogánu „HA-

ZARD,“ keď sa nechce kúpať vo vode
„GAMBLERSTVO“.

• Nezačne „KRADNÚŤ,“ keď nechce byť
„ZLODEJ“.

• Nebude „KLAMAŤ“, keď sa nechce
ponoriť do vody „ LŽÍ“.

• Nebude nikde „ OHOVÁRAŤ“, ak ne-
chce byť až po krk namočený v „KLE-
BETÁCH“.

• Nebude robiť zle, ak nechce zle do-
padnúť. Veď cesta zla ťa do dobrej
„vody“ nikdy neprivedie.
Načo skúšať jed, či je ozaj jedova-

tý!
Vždy sa rozhodni pre „tobogán“ ver-

nosť, odpustenie, služba, radosť, pokoj,
miernosť a láska a oni ťa zavedú do tej
najúžasnejšej „vody“.

Nechoď na cestu, o ktorej už dopre-
du vieš, že je zlá, a že vedie do zlej
„vody“, v ktorej ťa bude čakať nejaký
týpek s roztvoreným náručím a bude
celý rád, že sa mu podarilo ťa oklamať.

Sadni vždy do dobrého „tobogánu“,
do ktorého je častokrát náročné vstúpiť,
lebo také „tobogány“ nie sú v móde, ale
jedine oni, jedine taká cesta, taký smer
ťa privedú do vôd šťastia, pokoja a ra-
dosti.

Nový pán kaplán
Volám sa Pavol Gajdošík. Narodil

som sa v Trstenej a tento rok som oslá-
vil štyridsiatku. Moji rodičia nás s Božou
pomocou vychovali šiestich vrátane
mňa. Po ukončení základnej školy
a štvorročného gymnázia, kde som
úspešne zmaturoval, som absolvoval
jeden rok, vtedy ešte povinnú, vojenskú
službu. Keďže ma neprijali na vysokú
školu, v tom čase som ani nepomyslel
na kňazstvo, začal som pracovať. Vy-
skúšal som všelijaké možné pracovné
príležitosti, ale ani jedna z nich ma ne-
napĺňala. Stále som netušil, aký má Boh
so mnou plán a aké je moje životné
povolanie. Vďaka Božej prozreteľnosti
a mojej sestre, ktorá je zasvätenou oso-
bou, som spoznal kňaza, ktorý usmernil
môj život. Poradil mi, aby som si dal
prihlášku do kňazského seminára a ak
Pán bude chcieť, stanem sa kňazom.
Tak som v roku 2009 bol prijatý do kňaz-

ského seminára v Spišskej Kapitule vo
veku 31 rokov. Aj navzdory ťažkému
štúdiu mi Pán pomohol, aby som úspeš-
ne ukončili šesťročné štúdium katolíckej
teológie a v roku 2015 som z rúk pána
biskupa Štefana Sečku prijal kňazské
svätenie. Skutočne, dnes už môžem
zvolať so sv. Pavlom: „Z Božej milosti
som tým, čím som.“ a rovnako sa na
mne potvrdili aj Ježišove slová: „Nie vy
ste si vyvolili mňa, ale ja som si vyvolil
vás.“ Moje prvé tri roky pôsobenia
v kňazskej službe boli vo farnosti Kluk-
nava na okraji našej spišskej diecézy.
Pán biskup dekrétom rozhodol, že moje
ďalšie kňazské miesto bude tu, medzi
vami v Hruštíne. Teším sa, že som opäť
po rokoch na Orave a verím, že vytvorí-
me navzájom jedno duchovné spolo-
čenstvo podporované modlitbami, aby
sme rástli spoločne vo viere, nádeji
a láske k Bohu i našim blížnym.

(Pokračovanie na 3. str.)
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Očami
starostu

Činnosť za mesiac júl

„Nič ma nezastraší, ani vietor, čo prihnal husté mraky, lebo to bude iba okamih.
Moja dôvera rastie, lebo viem, že za mrakmi je moje milované Slnko.“

 /Zdenka Schelingová/

1/ V ZŠ Výhon bola v mesiaci júl, daná
nová podlahová guma do 5
tried. Obec na túto po-
dlahu vyčlenila z roz-
počtu 6 600 €.

2/ Pri ZŠ Výhon nám
firma Ing. J. Snováka,
ktorá vyhrala výberové kona-
nie, robí nový oporný múr za školou.

3/ PD Hruštín nám na požiadanie /my
taký stroj nemáme/ zmulčovalo trá-
vu, popri našej komunikácii vedúcej
na Zábavu. Toto zmulčovanie trávy po
garádoch, sme urobili v rámci bez-
pečnosti automobilovej dopravy.

4/ Firma pána M. Gábora, nám urobila
peknú zasúvaciu bránu na uzavretie
kostolného dvora, vo Vaňovke.

5/ Vedenie Oravskej vodárenskej spo-
ločnosti Dolný Kubín a.s., uznalo obci
po osobnej kontrole reklamáciu as-
faltovaných ciest, ktoré sa po 2 ro-
koch v niektorých častiach prepadli,
alebo unížili. Ich vybratá firma, nám
v júli tieto reklamované časti začala
po obci opravovať.

6/ Firma Žibek, ktorá vyhrala výberové
konanie nám začala rekonštruovať
obecný most v dolnej časti Vaňovky,

ktorý bol v havarijnom stave. K prá-
cam bol prizvaný aj statik, kto-

rý navrhol, ako daný
stav riešiť. Popri moste
sa reguluje aj potok,
ktorý pri prívalových

dažďoch sa často vybre-
ží a spôsobuje občanom škody

na majetku.

do areálu Materskej školy.
10/ Pracovníci obce a nezamestnaní

nám pokosili cintorín v Hruštíne a vo
Vaňovke. Pred púťou k svätej Anne
nám pokosili areál krížovej cesty
i pri kaplnke.
Taktiež pracovníci obce pripravili pri
kaplnke prístrešky, doviezli lavice,
postarali sa o ozvučenie. V spolu-
práci obce s poľovníckym zväzom
s Vaňovky, bol pripravený pre pútni-
kov - výborný guľáš.

11/ Obec Hruštín po 2 ročnej blokáde
miestnej komunikácie /pánom Ing.
J. Uhríkom/ na ulici Veterná, dala od-
strániť 10 áut zeminy a makadamu.
Urobila to na základe súdneho roz-
hodnutia, ktorý vyhrala rodina Voš-
ková, ktorým bol bránený prístup na
stavebný pozemok /vyhraté 2 okres-
né a 2 krajské súdy/ a vyhratom súd-
nom spore obce na okresnom súde
v Námestove, kde bol žalobca pán
Ing. J. Uhrík,
Táto miestna komunikácia bola daná
do užívania obci Hruštín v r. 1974
a delimitovaná /daná do majetku
obce/ v r. 1992. Zároveň poškode-
ná cesta bola opravená navezením
štrku a v mesiaci august sa bude as-
faltovať.

Všetkým, ktorí sa podieľali na uve-
dených prácach veľmi pekne ďaku-
jem.

Vážení občania
Konečne prišlo horúce letné po-

časie. Vysoké teploty a sucho, sú
nebezpečné faktory na vznik požia-
rov.

Upozorňujem občanov, aby nevy-
paľovali slamu na strniskách - máme
možnosť ju darovať poľnohospodár-
skemu družstvu. Družstevníci po na-
hlásení si ju prídu sami zobrať. Okrem
toho, že darovaním slamy urobíme
dobrý skutok, ušetríme aj životné
prostredie. Na zvýšené riziko vzniku
požiarov nás upozorňuje aj hasičský
zbor v Námestove.

Mgr. František Škapec
starosta obce

7/ V rámci prípravy na
asfaltovanie časti
cesty vo Vaňovke,
nám pracovníci
Oravskej vodáren-
skej spoločnosti D.
Kubín opravili 3 hyd-
ranty.

8/ Pracovníci obce na
križovatke vo Vaňov-
ke - na miestnej ko-
munikácii urobili vý-
kopové práce a ná-
sledne položili dre-
nážne rúry

na odvodnenie tejto časti, kde
vyvierala voda. Toto odvod-
nenie sme urobili kvôli nové-
mu povrchu vozovky, kde táto
voda v zime namŕzala a po-
škodzovala cestu. Zároveň
pracovníci obce a nezamest-
naní vyčistili okraje cesty
a parkovacie plochy.

9/ Firma pána M. Gábora, nám
urobila novú posuvnú bránu
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ŠTRUKTÚRA STROMU - PRE OBDIV aj NA VYUŽITIE
História dosvedčuje, ako veľa nápa-

dov i podnetov, technických aj iných,
získalo ľudstvo jednak uvažovaním
o sebe (sebareflexiou) a tiež obdivova-
ním okolitej prírody. Príčina je v tom, že
Stvoriteľ do stvorenstva vložil určitý po-
divuhodný a účelný systém. Stručne
uvediem malý zaujímavý príklad: včely
svoj vyrobený med v úli ukladajú do
svojich zásobníkov takého úsporného
tvaru, v ktorom daný objem má mini-
málny povrch.

Väčší a početnejší príklad nám po-
skytuje strom - najmä jeho určité vý-
značné možnosti koreňového systému,
spôsob rastu kmeňa a určitá symetria
konárov, osobitne smreka a jedličky.
K čomu všetkému nás to môže podne-
covať? Aj napriek rozmanitým protiv-
ným tlakom zo všetkých strán, dobre si
zachovajme svoje vzácne osobné kore-
ne; náležite udržujme i zveľaďujme nám
prislúchajúce postavenie; aj pri ťažkých
i zložitých životných podmienkach, aj
akoby na hrboľatej či šikmej ploche,
smerujme so všetkými svojimi hodnoto-
vo vyváženými osobnými danosťami ver-
tikálne pevne nahor…

Po žatve u nás nasledovala (a u nie-
koho aj teraz je) starosť o drevené kuri-
vo na zimu. Za primerane drahú či lac-
nú „asignáciu“ dal nám vtedy horár Gaj-
zbacher na Zábave lístok na niekoľko
fúr vysychajúceho dreva. Boli to stromy
pekné, dlhé, rovné ako oltárne sviece.
Pre malého školáka, pomáhajúceho aj
v lese, tá robota bola veru tvrdým tré-
ningom svalov. Za namáhavú prácu pri
pílení a nakladaní toho dreva najväčšou
odmenou mi bola diskusia otca „Ferko,
zvalíme toho suchára cez medzeru tam-
tých stromov?“ a vždy sa tak aj stalo!
A neboli problémy všetky odpílené stro-
my posťahovať s koňom ku vozu a uspo-
riadať tak, aby sme mali dobre nalože-
nú fúru a ešte zavidna spoľahlivo ju
doviezli domov. Tu nás starostlivo čaka-
la materina jednoduchá veľmi chutná
hustá polievka „obe v hrbe“, boli to drob-
né halušky so zemiakmi; takú polievku
v Bzinách volali „šajtlava“.

Vo vedeckom svete je rozšírený
a výdatne aplikovaný odborný pojem
„stromová štruktúra“. Namiesto roz-
siahleho teoretizovania - v tomto článku
sa javia ako účelné i dostačujúce prak-
tické príklady. Aj hocikto iný so mnou
môže stručne konštatovať najmä toto:
Okrem seba existujú iné živé osoby,
rôzne tvory a rôzne veci aj ich vlastnosti
(moje či iných); k tomu všetkému potre-

bujem zaujať určitý vzťah; účelné je ten
vzťah graficky zobraziť úsečkami. Pri-
tom kmeň stromu mi predstavuje vzťah
ku Stvoriteľovi a príslušným inštitúciám
a dokumentom, ktoré a ich Pôvodcu
uznávam, pretože sú kompetentní
a môžu najzodpovednejšie pomáhať pri
odpovediach na zásadné životné otáz-
ky a opačný postoj vedie k absurditám!
Príslušné konáre s vetvami a vetvička-
mi môžu mi predstavovať ďalšie aktuál-
ne reality. Uvediem (podľa mojej dôleži-
tosti) niektoré príklady pre zobrazené
konáre: vlastné zdravie; nová nevyba-
vená korešpondencia; čo treba zaplatiť;
aké nedopatrenia opraviť; čo kúpiť; koho
navštíviť; koho pozvať; adresár inštitúcií
a osôb, s ktorými bežne komunikujem;
zoznam a spôsob potrebného archivo-
vania uskutočnených platieb (dane,…)
a iných dôležitých vecí (osobné a rodin-
né dokumenty, fotografie,…); identifiká-
cia podľa obsahovej kategórie a stupňa
dôležitosti - čo kde mám uložené (regá-
le, police, krabice, obaly,… a systém
ich označenia). Príklad zobrazeného
kompletného konára pre zdravie - prí-
slušné vetvy: všeobecný lekár, kardio-
lóg, internista,…; príslušné vetvičky:
lekárske správy, termíny kontrol, lieky,...

Význam uvedeného systému zobra-
zenia: Ušetrený osobný čas pri hľadaní
dokumentov, zníženie rizika z omeška-
nia platieb, zvýšenie pripravenosti dob-
re zvládnuť aj nečakané situácie, uspo-
kojenie z transparentnosti,…

Pripomínam: Taký i podobný sys-
tém je tým účelnejší, čím viac evidenč-
ných položiek, parametrov obsahuje.
Premyslenej prínosnej vynachádzavos-
ti na úpravu či doplnenie návrhov aj
v tomto článku - medze sa nekladú.

Korekčná poznámka: V mesačníku
z februára 2016 na str. 6 i 7 bol uverej-
nený môj článok, ktorý som poskytol
tak, že niektoré obsahové časti boli v
príslušných stĺpcoch úsporne vedľa
seba. Prípravou do tlače nedopatrením
v niektorých riadkoch časti vedľajších
stĺpcov splynuli. Preto prosím čitateľov
o realizáciu najmä týchto opráv: Do stĺp-
ca č. 2 postupne patria: Z riadku (r.)
070.42 aj slová Homílie (Kázne); z r. 3
slovo Meditácie; z r. 30 slová Pútnické
miesta; z r. 31 text 282 Rímskokatolíc-
ka cirkev; z r. 311 slová Gréckokato-
lícka cirkev; z r. 316 text 29 Nekres-
ťanské náboženstvá; z r. 33 slovo Ne-
veriaci... Ďalšie menšie nedopatrenia
čitateľ azda sám zbadá a opraví. Sú-
časne v spoločnom záujme očakávam,

že sú splnené alebo sa postupne napĺ-
ňajú moje, označené ako aktuálne po-
známky, na konci toho článku z februá-
ra 2016. Ďakujem za pochopenie.

Dopĺňam vyše 200-ročný historický
fakt. Keď som, chlapec v našej Črchli,
išiel s otcom od záhumnia chodníkom,
na konci obilného poľa bol trávnatý brie-
žok a za ním veľká jama. „Načo je tá
jama, neňo?“ Otec mi odpovedal: Veľmi
starí ľudia si pamätajú, že navrch nej
opatrne dávali smrečinu a na ňu kosti
z mäsa, aby za kosťami idúci vlci tam
prepadli i zdochli a neprišli loviť do dedi-
ny. Preto tá jama, aj iné sa nazývali
„vlčie jamy“.

Dnes spoločnosť viac ohrozuje - jed-
notlivo i skupinovo, na nižších i vyšších
úrovniach, rafinovane ticho i zúrivo hluč-
ne, dvojnohá pažravá „ľudská“ zver!!
A zdá sa, akoby jej nebezpečne pribú-
dalo!!

 Z tej duše blahoželám všetkým blíz-
kym i vzdialeným mimo domova, ktorí
sa pričinili, aby v našom rodisku nevlád-
li korupční pažravci, vlci v ľudskej koži.

 Súčasne aj k blížiacim sa voľbám
želám, aby najviac uspeli kandidáti so
systémovým myslením a najmä duchov-
ne zdatní ako tie smreky či jedle v neďa-
lekom lese.

S poďakovaním za dobré výsledky
a so srdečnými pozdravmi, v duchu stá-
le s vami, váš spolurodák.

V Bratislave 16.7.2018
Dr. František Kľuska

PS: Ak si v tom správnom „to-
bogáne“, na správnej ceste a skú-
sil si už kúpať sa v „dobrej vode“,
buď rád a ďakuj, že ti bolo do-
priate poznať Boha. Keď si v „to-
bogáne“, o ktorom už dopredu
vieš, že „toto nedopadne dobre“,
volaj Boha na pomoc. Sám z to-
bogánu zla nevyjdeš. Boh ťa vy-
tiahne hore!

Sám to nedáš!
Každý deň sa rozhoduješ, do

akého „tobogánu“ vstúpiš, na akú
cestu sa vydáš a do akej „vody“
spadneš. Ak si opakovane vybe-
rieš dobro a lásku, do vody zla,
hnevu, pýchy, závisti, nenávisti,
nevery, neodpustenia a egoizmu
nespadneš.

Autor: Michaela Mihalikova
Petrušová

(Dokončenie z 1. str.)
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 Počas júla sa dokončilo nové špor-
tovisko v našej obci. Workout Ihrisko
sa vybudovalo v školskom areáli za
telocvičňou. Workout cvičenie je cvi-
čenie s vlastnou váhou na čerstvom
vzduchu. Na tomto projekte sa praco-
valo a prostriedky naň sa získavali od
februára 2016.

 Pri Workoute bude osadená tabu-
ľa s prevádzkovým poriadkom a zá-
kladnými cvikmi.
– vstup a cvičenie je na vlastné rizi-

ko,
– na ihrisku môžu samostatne cvičiť

osoby staršie ako 15 rokov,
– pod 15 rokov je potrebné byť

v sprievode zodpovednej osoby
staršej ako 18 rokov,

– je zakázané fajčiť, piť alkoholické
nápoje, vodiť zvieratá.
 Finančné prostriedky na toto ihris-

ko a jeho stavbu boli získané z preda-
ja tričiek, dobrovoľných príspevkov a
darov, či aktivít nášho občianskeho
združenia. Dopadová plocha bola fi-
nancovaná obcou.

Veľmi pekne
chcem poďako-
vať obci Hruštín,
všetkým dobro-
voľníkom a dar-
com, bez kto-
rých by nebolo
možné toto ih-
risko zrealizo-
vať. Oficiálne
otvorenie ihriska
je naplánované
na jeseň tohto
roka. Dúfam, že
ihrisko bude slú-
žiť pre všetkých
športuchtivých
ľudí. Tento ús-
pešný projekt
nás nakopol aj k
ďalším nápa-
dom. Čoskoro budeme informovať, do
čoho sa plánujeme pustiť v budúcnosti!

Ešte raz veľké VĎAKA každému, čo
priložil ruku k dielu akýmkoľvek spôso-
bom!

PS: skratka HRTN znamená Hruštín ;)

Martin „apko“ Haluška,
predseda HRTN oz.
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z podujatia          z podujatia          z podujatia          z podujatia          z podujatia          z podujatia

22.7. sa konal už 4. ročník Rodin-
nej cyklotúry. 94 účastníkov (26
registrovaných rodín) vyštartovalo
z miestneho trhoviska. K dispozícii
boli dve trasy. Dlhšia na Vasiľovskú
hoľu a kratšia k Obecnému altánku.
Všetci šťastne prišli do cieľa, kde
bola pripravená opekačka, tvorivá
dielňa pre deti a losovanie o ceny
na kolieskach. Dobrovoľný príspe-
vok (štartovné) 47€ bude použitý na
ďalšie aktivity Rodinného centra.

Ďakujeme všetkým účastníkom,
dobrovoľníkom a sponzorom: Kres-
lenô - Radko Snovák, PS parkety,
HRTN,o.z, Obec Hruštín, JURPACK
- balenie s potešením, Syrárska vý-
roba Hruštín - Miroslav Šeliga.

Rodinné centrum Motýlik

Znova po roku sme sa stretli pri
vaňovskej kaplnke, ktorá je zasvä-
tená sv. Anne. Vo štvrtok 26.júla
sme si uctili jej sviatok svätou om-
šou a v nedeľu sme sa pri kaplnke
zišli tiež. Po rozjímaniach pri krížo-
vej ceste slúžil sv. omšu náš nový
pán kaplán Mgr. Pavol Gajdošík.
Všetci zúčastnení boli srdečne po-
zvaní na guľáš, ktorý s podporou
obce pripravili poľovníci z Vaňovky.
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Počas druhého júlového víkendu sme mali naše „Dni
obce“. V sobotu to bol Športový deň, kde v spolupráci s OŠK
Hruštín prebiehali futbalové zápasy. Začalo sa žiakmi a to
Hruštín – Zabierzow /PL/, po nich nasledovali Dorastenci
Hruštín – Internacionáli Hruštín a na záver dospelí Hruštín
– Vavrečka. V prestávkach sa súťažilo v kopaní jedenástok.
V priebehu dňa na pódiu vystúpil spevokol seniorov z Koby-
lan /PL/ a večer to boli kapely KARRAMORDACH a NIE ŽE
NIE.

V nedeľu sme pokračovali s HRTN o.z. v 6.ročníku súťaže
vo varení guľášu „Hruštínsky kotlík 2018“. Sedemčlenná po-
rota vybrala spomedzi 12 guľášov najlepšiu trojicu: 1. HRTN
o.z., 2. Mr. Baker, 3. Škapec servis. Počas dňa prebehol
turnaj vo volejbale a v malom futbale. Na pódiu zatiaľ vystú-
pili SONDA, FSk Hruštín, Rodinka Martvoňovie a kapela
Raz-dva-tri. Taktiež sme súťažili v pribíjaní klincov a v pílení
dreva. Deti sa mohli dať pomaľovať na tvár a zaskákať si na
nafukovacích hradoch, ktoré im zaplatila obec. Po vyhodno-
tení pokračovala tanečná zábava v prírode.

Ďakujeme sponzorom: Obec Hruštín, HRTN o.z., SSE
– Stredoslovenská energetika, COOP Jednota Námestovo,
Píla Ing. Miroslav Jaššo, Kreslenô, DOMATRA, K-nábytok,
PS parket, Ľadničkári
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V dňoch 6.-8. júla 2018 sa v Poľkom
meste Wroclaw uskutočnil 7 ročník fut-
balového turnaja mládeže Wroclaw Tro-
phy 2018 (3 najväčší v Európe) v 10
vekových kategóriách. Našu obec re-
prezentovali dva výbery. V kategérii U9
nás reprezentovali Michal Hurák, Peter
Tomáň, Ľudovít Zubaj, Patrik Voška,
Milan Dirga, Peter Plančo, Marek Kom-
pan, Michal Snovák, Ján Majzel, Matej
Jaššo, Marko Kytaš a Oliver Matejčík.
V kategórii U11 nás reprezentovali
Maroš Kompan, Mirko Revaj, Matúš To-
máň, Mário Tomáň, Erik Kampoš, Ma-
túš Štajer, Damián Firic, Ľuboš Radzo,
Filip Voška a Martin Slameník.
V kategóriách U9 aj U11 bolo prihláse-
ných 28 súťažiacich, rozdelených do 6
skupín.
Výsledky U9:
U9 Skupina E: OŠK - KA 4resPect Kro-
bia (PL) 1:5 gól: Matej Jaššo, OŠK -
Stilon Gorzów Wielkopolski (PL, celko-
vý víťaz kategórie U9) 0:7, OŠK - MKS
Siechnice (PL) 0:1, OŠK - Zaglebie
Walbrzych (PL) 2:0 góly: Milan Dirga,
Matej Jaššo.
V 5-člennej skupine sme obsadili 4.
miesto a dostali sme sa do bojov o 19.
až 24. miesto.
OŠK - UKS Szkolna Akademia Pilkar-
ska Brzeg (PL) 3:0 kontumačne
OŠK - MRP Wratislavia Wroclaw 2:1,
góly: Michal Snovák, Marek Kompan
Zápas o 19 miesto:
OŠK - Orlik Zabkowice Slaskie (PL) 3:0
kontumačne
U9 - konečné 19miesto
Výsledky U11:
U11 skupina C: OŠK - UKS Rzepior
Szklarska Poreba (PL) 1:5, gól: Damián
Firic, OŠK - AP FirstKick Gminy Czerni-
ca (PL) 0:5 - konečné 3.miesto, OŠK -
FC Olimp (Estónsko) 1:7 gól: Erik Kam-
poš
V 4-člennej skupine sme obsadili 4.
miesto a dostali sme sa do bojov o 19.
až 24. miesto.
OŠK - La Wantzenau 1 (FR) 2:1 góly:
Damián Firic, Erik Kampoš, OŠK LKS
Šlesin 2:4, góly: Damián Firic, Ľuboš
Radzo, 1 gól v neprospech OŠK rozho-
dol, že namiesto zápasu o 19. miesto
sme hrali nakoniec o 23. miesto.
Zápas o 23. miesto:
OŠK - La Wantzenau 2 (FR) 5:3, góly:
Damián Firic 2, Ľuboš Radzo 2, Erik
Kampoš
U11 - konečné 23. miesto.

Chlapcom, ktorí nás vzorne repre-
zentovali, môžem vysloviť len veľké Ďa-

Wroclaw Trophy 2018
kujem a patrí im právom veľká pochvala
za oduševnené výkony proti futbalovým
akadémiám.

Veľké Ďakujem vyslovujem aj spon-
zorom, ktorí nás finančne podporili a to
Hutnícke združenie Dolný Kubín, OFZ,
a.s., pán Maroš G. a rodičom zúčastne-
ných reprezentantov obce Hruštín, OcÚ
Hruštín za venovanie spomienkových
predmetov.

Veľké Ďakujem za pomoc a dohľad
nad chlapcami pre pani Martinu Tomá-
ňovú, pánov: Ján Firic, Ján Majzel, Ján
Matejčík, Ján Teťák, Marek Dirga, Ján
Kupčulák a šoférovi Jánovi Kutliakovi,
že nás bezchybne sprevádzal na našej
ceste.

Všetky informácie o turnaji sú k dis-
pozícii na www.wroclaw-trophy.pl/cs

Peter Plančo
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OPERÁTOR v lisovni a lakovni / 580 € brutto za mesiac
+ dochádzkový bonus
+ doplnkový bonus (po skúšobnej dobe)

Požiadavky:
• SŠ resp. základné vzdelanie
• práca na 3 zmeny
• manuálna zručnosť, ochota a chuť pracovať
• zmysel pre kvalitu a zodpovednosť

NASTAVOVAČ v lisovni / 750 € brutto za mesiac (uchádzač bez skúseností)
+ výkonnostné bonusy
+ doplnkový bonus (po skúšobnej dobe)

Požiadavky:
• SŠ vzdelanie
• práca na 3 zmeny
• prax na podobnej pozícii výhodou

LINE LEADER na lisovni / 700 € brutto za mesiac
         + ďalšie bonusy

Požiadavky: Náplň práce:
• SŠ vzdelanie - asistuje majstrovi lisovne
• práca na 3 zmeny - školenie operátorov podľa inštrukcií kvality
• manuálna zručnosť - informuje operátorov o nových,
• zmysel pre kvalitu   resp. zmenených výrobných postupoch
  a zodpovednosť - zodpovednosť za poriadok a FIFO vo výrobe

Zamestnancom ponúkame:
- prácu v stabilnej medzinárodnej spoločnosti
- v prípade predchádzajúcich skúseností na rovnakej pozícii, možnosť rýchleho

postupu na vyššie mzdové úrovne
- výhodné príplatky za prácu v noci
- príplatky za prácu cez víkend a vo sviatok platené nad rámec zákona
- stravné lístky v hodnote 3,80 € + zabezpečená teplá strava
- firemné akcie aj pre deti
- jubileá
- jazykové kurzy priamo vo firme

v mesiaci august 2018

J U B I L A N T I

Prázd-
niny sú v
plnom prú-
de, a čas
letných do-
v o l e n i e k

pomaly vrcholí. Je to čas, kedy si
regenerujeme svoje zdravie. Ale je to
aj čas, kedy si pripravujeme rôzne
dobroty, ktoré nám ponúkajú naše zá-
hrady, polia a lesy, a to kvalitnou úro-
dou ovocia, zeleniny, húb, lesných
plodov, byliniek, a v neposlednom

Hutirová Zuzana
Valková Anna
Stieranková Margita
Kľuska Štefan
Hutira František
Martvoň Ján
Drígľová Elena
Medenciová Anna
Zajac Ľudvik
Kuboleková Mária
Šinálová Marta
Hojová Magdaléna
Martvoň Stanislav
Gočalová Mária

Uzavreli  manželstvo:
Marián Kompan
        a Anna Valeková
Jozef Sifka
        a Viera Snováková

Prišli medzi nás:
Ondrej Očkaják
Ján Kupčulák

Odišli od nás:
Emília Žilincová

rade čerstvého vzduchu. Je to dnes
módne, zdravo sa stravovať a hýbať sa
na čerstvom vzduchu. Aj COOP Jedno-
ta chce byť trendy, nie len modernizá-
ciou svojich prevádzkových jednotiek,
ale aj ponukou produktov od sloven-
ských pestovateľov, alebo aj prípravou
čerstvých potravín priamo v predajni,
a to pekárenských výrobkov. Veď hes-
lom Jednoty sú spokojní zákazníci
a zamestnanci.

VČZ v Hruštíne tiež nezabúda na svo-
jich jubilujúcich členov zo svojej základ-

ne. V III.Q 2018 okrúhleho životného
jubilea sa dožívajú: Agneša Rabča-
nová, František Valek, Zuzana Huti-
rová, Helena Hojová, Margita Stieran-
ková, Jozef Vlžák, Štefan Kľuska, Jo-
zef Jancek, Mgr. Elena Mičiaková,
Mária Hutirová, Rozália Vlžáková, Ele-
na Drígľová, Terézia Ustaníková, Vie-
ra Gemeľová, Mária Zajacová, Mária
Kuboleková, Marta Šinálová a Mag-
daléna Hojová. Jubilantom srdečne
blahoželáme.

J. Kravčíková

inzercia          inzercia          inzercia          inzercia          inzercia

Spoločnosť Bourbon Automotive Plastics Slovakia, s.r.o.,
so sídlom v Dolnom Kubíne (areál SEZ), ktorá je súčasťou

francúzskej skupiny Plastivaloire v Langeais,

hľadá do svojho tímu nových kolegov na pozície:

Ak Vás naša ponuka zaujala, zašlite prosím svoj životopis na uvedenú
mailovú adresu. Na osobné stretnutie pozveme len vybraných kandidátov.
Vopred ďakujeme za všetky zaslané životopisy.

Kontaktná osoba: Jana Dirgová Kontaktná osoba: Andrea Matúšková
tel.: 0915 574 490 tel.: 0908 929 035
email: jana.dirgova@plastivaloire.com email: andrea.matuskova@plastivaloire.com



08/20189

inzercia          inzercia          inzercia          inzercia          inzercia          inzercia          inzercia          inzercia



08/201810

inzercia          inzercia          inzercia          inzercia          inzercia          inzercia          inzercia          inzercia

Hruštín – obecné noviny, mesačník  Redakcia: Obec Hruštín, Kultúrna 468/2, 029 52, IČO: 314501, tel.: 043/5577 111  Povolené OZ
z 30. júla 1991  registrácia: Ministerstvo kultúry, ev.č.: EV 3469/09  ISSN 1338-7545  Grafická úprava, sadzba a tlač: Mgr. Andrea Hrdinová,
Námestovo  Uzávierka čísla: 6. 8. 2018  Počet: 820 ks Nepredajné!

Predávam a vozím štrky a piesky za výborné ceny.

Tel.: 0905 433 836

Najlepší výber,
najnižšie ceny!

Predajňa potravín
YOVOX

príjme predavačku.
Nástup možný ihneď.

Na živnosť 700 €
alebo na dohodu

3,30 €/hod. v čistom.


